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INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 01.03.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/10463-1 Dato 25. februar 2013  
 

Sted: Orkdal kommune, rådhuset, kommunestyresalen 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900-1500. Det serveres lunsj.  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Ordførere E6-sør 
Deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

  

Ordfører i Orkdal kommune, Gunnar Hoff Lysholm, ønsker velkommen  
 

TR 01/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 07.12.2012 

Vedlegg 1: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 godkjennes. 

 

TR 02/13 E6 Jaktøyen-Oppland grense  

Sak: Kommunene og fylkeskommunen arbeider nå aktivt i forhold til at strekningen ivaretas i NTP, 

og det er fattet nødvendige vedtak i kommunene og fylkeskommunen i forhold til bomfinansie-

ring. Det aktualiserer at vi følger opp vår uttalelse til NTP.  

 Tore Kiste gir en orientering om status for prosjektet i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen vil presisere at E6 fra Jaktøyen til Oppland grense er av Norges viktigste 

veger for næringsliv og nasjonal utvikling. Dagens standard er sterkt hemmende for næringsli-

vet i hele Midt-Norge og Nord-Norge, og like viktig for Sør-Norsk og utenlandsk næringsliv som 

har leveranser mot Midt-Norge/Nord-Norge. Fylkeskommunen og kommunene på strekningen 

har nå fattet vedtak om bomfinansiering. Trondheimsregionen mener det er helt nødvendig at 

E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med helhetlig og kontinuerlig utbyg-

ging. De enkeltpostene som inngår i transportetatenes NTP-forslag ivaretar ikke dette, og vi vil 

framheve at jordvernhensyn i Melhus, fremmet av regional statlig myndighet, gir kostnadskon-

sekvens som må ivaretas i statlig andel. Det kan ikke aksepteres at E6 i Soknedal får lavere pri-

oritet enn tidligere.  

 

TR 03/13 Oppfølging logistikknutepunkt 

Sak: Det legges ikke opp til en bred drøfting av saken i Trondheimsregionen-regionrådet i dette mø-

tet. AU legger saken fram for å påvirke til at logistikknutepunktet skal få framdrift i henhold til 

det som er uttrykt i Trondheimsregionen-regionrådets tidligere vedtak: 

 Trondheimsregionen vedtok i møte 27.04.12 uttalelse til Samferdselsdepartementet hvor vi ba 

om at forventet bestilling om videre planarbeid fra departementet til JBV måtte innbefatte vide-

re avklaring av både alternativ med integrert og delt løsning. Vårt utgangspunkt for dette var at 

vi anså saken som for lite avklart for å gå rett på ett konsept/alternativ. Vi fryktet at prosessen 

fort ville kunne bli stoppet på et senere tidspunkt fordi ulike løsninger ikke var tilstrekkelig av-

klart. Vedtaket var i samsvar med STFKs vedtak til regional transportplan, hvor fylkeskommu-
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nen uttrykte at Staten må sørge for videre planlegging og bevilgning til logistikknutepunkt, og at 

det ble etterlyst en helhetlig tilleggsutredning av framtidens godsstrømmer i et regionalt, nasjo-

nalt og Midt-Nordisk perspektiv.  

 Etter dette har lite skjedd, inntil at samferdselsminister Marit Arnstad nå har signalisert at det 

ikke vil komme noen konklusjon om logistikknutepunkt i NTP. Trondheimsregionen har i sin 

uttalelse til NTP krevd at NTP 2014-23 må avsette midler for oppstart/realisering av godsknute-

punkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden – innforstått med at en endelig lokalisering fortsatt 

ikke er klar. Det viktige er at prosessen ikke stopper opp, at NTP gir tydelige signaler om pro-

sess for avklaring og oppstart. 

 Det er beklagelig at det fortsatt ikke er gitt noen videre signaler fra regjeringen om videre utred-

ning/planleggig, slik vi hadde forventning om. AU ønsker at Trondheimsregionen nå gir signal 

om at videre utredning av logistikkknutepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler 

for oppstart/realisering av godsknutepunkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden.  

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet ber om at vår anbefaling om videre utredning av logistikkknu-

tepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler for oppstart/realisering av godsknute-

punkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden. 

 

TR 04/13 Transportplan for Sør-Trøndelag  

Sak: Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider nå med Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23.   

 Planen vil erstatte den tradisjonelle vegplanen for fylket og skal legge grunnlag for fylkeskom-

munens prioriteringer gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak. Samtidig skal den gi inn-

spill og føringer til øvrige samferdselssaker som angår Sør-Trøndelag. Planen skal fremlegges 

for fylkestinget i juni 2013. 

 Et høringsutkast angående utfordringer er tidligere utsendt, Trondheimsregionen har gitt en ad-

ministrativ uttalelse til denne delutredningen, vedlagt. Her har Trondheimsregionen signalisert 

at dokumentet så langt er for snevert: Tar ikke opp miljø/klima og regional utvikling, heller ikke 

relasjon til Trønderbanen og riksveger. 

 Fylkeskommunen ønsker regionale møter med kommunene i regionrådene for å få innspill. Pro-

sjektleder Trygve Gudde gir en orientering i møtet. 

Vedlegg 2:  Administrativ uttalelse til Transportplan STFK, del 1: Utfordringer, datert 31.01.2013 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 05/13 Ocean Space Centre 

Sak: Utvikling av Ocean Space Centre i Trondheim er inne i en ny fase etter framleggelsen av eks-

tern kvalitetssikringsrapport (KS1) fra Finansdepartementets eksterne kvalitetssikrere nylig. 

Dette er et av de store FoU-prosjekter som regionen er involvert i, svært sentralt i forhold til sat-

singen i Trondheimsregionens regionale næringsplan. 

 Prosjektleder Atle Minsaas gir en orientering om status og veien videre for prosjektet.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

TR 06/13 Campusutvikling for unviversitet/høyskole i Trondheim 

Sak: I 2012 har felles universitets- og høyskolecampus  i Trondheim fått en plass høyt oppe på dags-

orden, etter nye signaler fra regjeringen.  

 Hovedtanken med en felles sentrumsnær samlokalisering er å få fram den betydelige innova-

sjonskraften som ligger i en felles campus for høyskole, universitet, forskningsinstitusjoner og 
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kunnskapsbedrifter. Dette vil komme både kunnskapsmiljøene, byen, regionen og nasjonen til 

gode.  

- NTNU, St.Olavs, SINTEF, Samskipnaden og næringslivet er allerede tungt etablert i områ-

det sør for Trondheim sentrum.  

- HiST har vedtatt å samle all sin virksomhet i aksen fra Kalvskinnet til Lerkendal.  

- Kunnskapsdepartementet har fått i oppdrag fra Regjeringen å gjennomføre en KVU for 

NTNU i 2013. Dermed vil vi få en avgjørelse på om også Dragvoll-miljøene skal etableres i 

den sentrumsnære campusen.  

 De politiske avgjørelsene som blir tatt de nærmeste årene kommer til å ha stor betydning for ut-

viklingen av byen og regionen i lang tid framover. 

 Trondheim kommune gir en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

TR 07/13 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 

Sak: Næringsrådet vedtok i møte 23.01.2013 forlag til Handlingsplan for Strategisk næringsplan 

2013. Forslaget bygger på prosess som er gjennomført med politiske innspill fra kommunene. I 

henhold til gjeldende retningslinje skal handlingsplan for næringsplanen legges fram for Trond-

heimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. Rådmannsforum drøftet planen i møte 

04.02.2013. Til innholdet i planen pekte rådmannsforum konkret på at regionen må ivareta for-

holdt til utenlandsk arbeidskraft på en bedre måte. Handlingsplanen er etter dette redigert videre 

slik at dette er inntatt og at den nå presenteres i samme form som i 2011. 

Vedlegg 3: Forslag til handlingsplan for strategisk næringsplan 2013, datert 19.02.2013  

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

– Handlingsplan 2013-14, forslag datert 19.02.2013.  

  

TR 08/13 Evaluering: Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregi-

onen-regionrådet  

Sak: Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i møte 11.06.2010 retningslinjer for samordning mel-

lom Trondheimsregionen-regionrådet og næringsrådet: 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 

samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 

2. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for 

Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prio-

riterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.  

3. Regional strategisk næringsplan forutsettes vedtatt 11.06.10 av Trondheimsregionen. Samti-

dig skal næringsrådet være etablert innen dette. Det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i TR-

møte i september. 

4. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

5. Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra 

hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger. 

6. Retningslinjene evalueres innen utgangen av 2011 

 Som det framgår av pkt 5 forutsettes det en evaluering av retningslinjen innen utgangen av 

2011, dette er avventet til at vi nå har et tilstrekkelig grunnlag for å evaluere. Trondheimsregio-

nen-regionrådet vedtok også i møte 15.04.2011 at framlagt ”årshjul” for planarbeidet skulle leg-

ges til grunn for samhandling om handlingsplan for næringsplanen. Årshjulet legger opp til en 

årlig syklus hvor det fastsettes overordnet rammetildeling og ev styringssignaler fra Trond-

heimsregionen-regionrådet i utviklingsplanen som vedtas i 3. kvartal, og at dette legges til grunn 

for handlingsplanen som næringsrådet vedtar i 1. kvartal påfølgende år. 
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 Saken er drøftet i næringsrådets møte 23.01.2013 og i rådmannsforum 04.02.2013. Det er kons-

tatert at en full årlig rullering er for ambisiøst i forhold til at nødvendig medvirkning blir ivare-

tatt, spesielt opplegget med politisk medvirkning fra kommunene. Prosess som ble igangsatt i 

henhold til årshjulet ved årsskiftet 2011/12 viser dette. Videre er erfaringen at prosjektene ikke 

følger årsskiftene, mange går over flere år. Næringsrådet peker også på at det er viktig å kunne 

ta tak i saker raskt når de oppstår. Ut fra dette legger daglig leder fram et justert forslag til ret-

ningslinjen. Det foreslås en gjennomgang av handlingsplanen hvert 2. år med politisk medvirk-

ning, og at gjensidig rapportering mellom næringsrådet/handlingsplanen og Trondheimsregio-

nen-regionrådet tydeliggjøres, som grunnlag for at planen kan utvikles løpende, med tilstrekke-

lig åpenhet. Slik rapportering har vært praksisen også i perioden som har vært, det rapporteres i 

hovedsak fra næringsplanarbeidet i hvert møte i regionrådet. Det er nå opparbeidet et betydelig 

næringsfond for Trondheimsregionen. Det foreslås inntatt at bruk av dette skal avklares og rap-

porteres i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 At handlingsplanene legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum bør 

opprettholdes, også gjeldende praksis med rapportering i rådmannsforum om saker som har be-

tydning for kommunene. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

 Retningslinje for samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet: 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 

samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. Forslaget skal byg-

ge på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  

2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. 

3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-regionrådet i vedtak 

av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt 

delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres 

til Trondheimsregionen-regionrådet. 

4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmennene i 

næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge ve-

ger og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-

regionrådet. 

 

TR 09/13 Trondheim kommunes arbeid med store idrettsarrangement 

Sak: Trondheim kommune arbeider blant annet for å få VM på ski, Word cup-arrangement og at det 

etableres en egen Tour de ski i Midt-Skandinavia fra 2016. Det er viktig å forankre dette areidet 

i Trondheimsregionen, hele regionen må være ambassadører og medvirkere for at dette skal 

lykkes. Trondheim kommune ved Morten Wolden gir en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til at det arbeides med å få VM på ski, Word cup-

arrangement og en egen Tour de ski i Midt-Skandinavia. 

 

TR 10/13 Nytt hestesportsenter i Trondheimsregionen  

Sak: Midt-Norge Travforbund har i lengre tid jobbet med en restrukturering av travsportanlegg i re-

gionen, med salg av dagens areal på Leangen Travbane i Trondheim. Inntektene fra salget be-

nyttes til å bygge opp et nytt komplett trenings- og løpsanlegg en annen plass i regionen.  

 Det er nedsatt en styringsgruppe, som har jobbet med å se på alternative steder for et nytt 

Hestesportsenter. Med utgangspunkt i beliggenhet, grunnforhold, dyrket mark, ervervskostnader 

og byggekostnader sitter gruppen igjen med tre aktuelle steder: Varmbo på Melhus ved den lo-

kale travbanen, Vassfjellet/Tulluan i Klæbu, Fannrem Orkdal, også der ved travbanen. 

 Styringsgruppen Nye Leangen v/Trond Rønningen vil gi en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.. 
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-  

TR 11/13 Orienteringer:  

Årsavslutning: 
- Regnskapsresultat 2012 viser et totalt forbruk i Trondheimsregionen 2012 på 6.200.000 kr, i 

forhold til revidert budsjett er dette et underforbruk på ca 1.100.000 kr, som er fondsover-
ført. En årsak til underforbruket er at det ikke ble tilsatt internasjonal prosjektkoordinator. 

IKAP-planprogram 
- I henhold til orientering i Trondheimsregionen-regionrådet 07.12.2012 er det utarbeidet 

høringsutkast til planprogram for rulleringen. Rådmannsforum sluttet seg til forslaget 
04.02.1013, og AU vedtok 13.02.2013 at planprogrammet sendes ut til høring i kommunene 
og andre høringsinstanser, med sikte på endelig fastsettelse i Trondheimsregionen-
regionrådet 26.04.2013. Det er inntatt en utredning av deponi for rene masser i regionen. 
Til dette er det søkt og tildelt 500.000 kr i skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

MD-prosjekt IKAP 
- Trondheimsregionen deltok 19.02.2013 sammen med STFK i møte med Miljøverndeparte-

mentet, hvor departementet orienterte om at det legges opp til et fem-årig program for 
miljøvennlig og bærektaftig storbyregionutvikling, med betydelige støttemidler til regione-
ne/fylkeskommunene.  Samtidig er det gitt tilskudd til en stilling hos fylkesmennene øre-
merket til dette satsingsområdet.  Vi konstaterer at dette programmet bygger opp under 
det planarbeidet vi nå legger opp til i IKAP-2. 

Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene:  
- Videreføring av ”Trondheimsregionen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Kon-

sekvenser av utenlandsk arbeidsinnvandring” ivaretas av en oppstartsgruppe med deltakere 
fra Stjørdal og Melhus.  

Videreføring kommunikasjonsplan: 
- Røe kommunikasjon har bistått med prosjekt om rekruttering av eksterne ambassadører for 

Trondheimsregionen, flere sentrale personer er forespurt og er positiv. Dette vil kreve opp-
følging av oss i form av informasjon og eventuelle egne ”treff”.  

- Utviklingsplan 2013-16 har inntatt en større medieprofilering andre halvår 2013, ev i sam-
arbeid med flere. Det forberedes nå et forprosjekt for å klargjøre dette. 

Lyntog:  
- Daglig leder har anbefalt for AU at gitte signaler tilsier at vi ikke bruker mer energi på dette 

nå. AU sluttet seg til dette, vårt utgangspunkt er fortsatt at hvis det skal bli lyntog, så skal 
Trondheim-Oslo komme først. 

   

TR 12/13  Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 07.12.2012  
Referent: Jon Hoem Referanse: 12/1743-10 Dato 28. desember 2012  
 

Sted: Stjørdal kommune, Rådhuset - Kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1400 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Rose Vinge, Kjell Fosse (fra kl 1200), Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Knut Sjøvold, Eugen Sørmo, Kristian Rolstad (fra kl 1000)  
Trondheim kommune: Knut Fagerbakke, Stein A. Ytterdahl, Tone Stav, Morten Wolden, Odd 
Steinar Viseth, Sigmund Knutsen 
Klæbu kommune: Lillian Hofnes Wolden (fra kl 1200), Kai Nordseth, Olaf Løberg  
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen  
Skaun kommune: Jon P. Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Ove Surruås 
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Knut Dukane 
Rissa kommune: Per Kristian Skjærvik, Vigdis Bolaas 
Leksvik kommune: Steinar Saghaug, Hauk Paulsen, Erlend Myking   
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Odd Inge Mjøen 

 Observatører: FMST: Jørn Krog, Alf-Petter Tennfjord, NTFK: Tor Erik Jensen, NiT: Berit Rian, 
FoU: Trond M Andersen 
Transport: Ingvar Tøndel (fra kl 1000) 
Sekretariat: Jon Hoem, Esther Balvers, Hans Kringstad 
Øvrige inviterte: Ebbe Deraas, Hallgeir Grøntvedt, Johan Hustad, Kjetil Strand, Vidar Daltvedt, 
Hilde Sætertrø. 
 

 Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   

- Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

- Sakene TR 39-41/12 ble tatt etter sakene TR 42-43. 

Ordfører i Stjørdal kommune Johan Arnt Elverum ønsker velkommen 

Fra møtet: Se presentasjon. 2/3 v folketallsveksten siste 12 år i Nord-Trøndelag er kommet i Stjørdal. 
Veksten i arbeidsplasser er enda større. Vi er landets 7. største landbrukskommune. Stor an-
nen næringsvirksomhet, motorer er olje/gass  og reiselivet, siste har ca 2000 ansatte. 20. størst 
i landet på overnattingsdøgn. Staten investerer stort.  Kulturhuset kommer, vi har egenkapital 
og god likviditet for å ivareta økonomien. Eiendomsskatt er et potensial som ikke tas i bruk. 

 

TR 39/12 Fylkesmann Jørn Krog: Trondheimsregionen som utviklingsregion 

Fra møtet: - Noe har endret seg det siste tiåret. Trondheimsregionen har blitt den mest attraktive regio-
nen, et forlokkende område med størst vekst. Veksten består av et betydelig fødselsover-
skudd og netto arbeidsinnvandring. Men Trøndelag har også store områder uten vekst. 

- Å besøke alle kommunene i Sør-Trøndelag har vært imponerende og positivt. Det skorter 
kanskje mest på utviklingsevne, fagmiljøene er for små. Unntaket er Trondheim. Det er vik-
tig at Trondheim som kraftsentrum tar på seg motorrollen og deler sin kapasitet og kompe-
tanse på å løfte hele fylket. Det er bedre utnyttelse av de tunge kunnskapsmiljøene som ut-
gjør den store forskjellen:  Treenigheten mellom offentlige, kunnskap og næring.   

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/Velkommen_til_Stjordal.pdf
jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 01.03.2013Vedlegg 1
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- Det er gunstig for Trøndelag at vi er ledende i to av de tre nasjonalt ledende bransjene: Ma-
rin- og energi-sektoren. Den tredje er maritim, der er andre sterkere. Det hadde vært fint 
med et næringskart hvor vi kan avtegne gode, vekstkraftige bedrifter sammen med mer 
truede bedrifter – å forstå det bildet kan være avgjørende for videre tilrettelegging.  

- Vi har kompetanse, kapasitet får vi gjennom innvandringen, privat kapital som tørr å inves-
tere i nytt næringsliv er mangelvare. Statlig kapital kan være tilgjengelig. Entreprenørskap 
er i svært positiv utvikling, koblet til kunnskapsmiljøet. Internasjonal kontakt er nødvendig. 

- Storbyene er navet som de rundt er avhengig av. Både veksten og rollen som drivkraft kan 
være smertefylt for byene. Statlig politikk for storbyene blir forsterket ut fra dette.  

- Trondheim har en rosverdig vilje og evne til å ta drivkraftrollen i forhold til sitt omland. I en 
annen målestokk har andre regionsenter i fylket den samme rollen. 

- Det er sentrale tema Trondheimsregionen har tatt opp i sin utviklingsplan: Areal, næring og 
infrastruktur. Kampflybasen vil utvide felles arbeidsmarked. Det blir det nok vekst til alle.  

- Trondheimsregionen som institusjon er et utviklingsverktøy, styrkene kan utvikles videre. 
Sammen oppnår en mer enn hver for seg, men det krever tillit og likeverd. IKAP blir enda 
viktigere når veksten øker, med et langsiktig perspektiv i arealforvaltningen. Ta utgangs-
punkt i hva som er drivkreftene for næringsutvikling. Vi har lite industri og eksportutsatte 
næringer. Det er ikke bare gunstig. 

- Vi kan samarbeide enda bedre om oppgaver i kommunene. Det er mye i kommunerollen 
som det er viktig å være bevisst på. Det store dilemmaet er forskjellen i kompetanse og ka-
pasitet er økende. Hvor stort sirkelen rundt navet blir, vil være avgjørende.   

Vedtak: Saken tas til orientering 
 

 

TR 40/12 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 21.09.2012. 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.09.2012 godkjennes. 

 

TR 41/12 Møteplan 2013 

Vedtak: Møteplan 2013 datert 30.11.2013 vedtas. 

 

TR 42/12 Stjørdal kommune som vertskap for en militær avdeling – muligheter og utfordringer 

Orientering: - Oberst Ebbe Deraas orienterte, se presentasjon. Militæraktiviteten på Værnes er i dag 
mindre enn tidligere. Luftforsvaret avsluttet i 2001, da kom HV, som nå har ansvar for Vær-
nes Garnison. HV 12 dekker kommunene i Trøndelag, det er ca 100 personer på Værnes, 
5.900 soldater totalt i Trøndelag er tilknyttet.  Koordinerer styrker for et større område. Har 
ansvar for støtte og koordinering av mottak av allierte forsterkinger. Politiet bruker garni-
sonen som treningsfelt. Garnisonen har 1.000 sengeplasser med støttetjenester. Kampfly-
base kan sees i sammenheng med fasilitetene på Værnes. For eksempel rekruttskole for 
luftforsvaret. Slik jeg kjenner militærpersonell og deres familier, vil hele Trondheimsregio-
nen være aktuelt etableringsområde for tilflyttere.   

Vedtak: Saken tas til orientering 
 

TR 43/12 Trondheimsregionens involvering i kampflybaseetableringen på Fosen 

Orientering: - Ordfører Ørland kommune Hallgeir Grøntvedt, se presentasjon. Støtte fra hele regionen 
førte fram til positivt vedtak i Stortinget.  

- Investeringene på basen blir ca 10 mrd, kampflyene 70 mrd, største investering noen sinne i 
Fastlands-Norge. Dette innebærer en kraftsamling av luftforsvaret i Midt-Norge. Anlegget 
krever infrastruktur og vil gi store ringvirkninger, vi må ha med oss resten av regionen. Både 
vi og Forsvarsbygg må starte omfattende planlegging raskt. Hovedtyngden av investeringer 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_42-12_Militar_avd_i_kommune.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_43-12_1_Kampflybase_Orland.pdf
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vil komme i perioden 2014/15-2019. Bodø legges ned raskere enn antatt. F16 flyttes i 2015, 
de første F35 kommer i 2017. Teknologihovedstaden Trondheim må melde seg på raskt.  

- Vi engasjerer ekstern planleggingshjelp, utfordringsdokument leveres april 2013. Det må 
kjøres parallelle prosesser med næringsplaner, arealplaner etc. Vi merker økt engasjement i 
bedriftslivet på Fosen, for å legge til rette for arbeidsplassvekst. Trondheim stiller opp, vi 
håper at Trondheimsregionen også er med.  

- AIM Norway på Kjeller har vedlikehold på F16. Flystripa der er for kort til F35. De har vært 
på Ørland for å se på mulighetene – har 450 ansatte. De kan ta vedlikehold for hele Europa.  

- Rekruttskole på Værnes kan diskuteres. Jeg tror at alt av etter og videreutdanning vil kom-
me til Ørland. Den operative basen vil være utgangspunktet.  

- Forsvarsbygg hevder at det er store entreprenører som vil få oppdrag, men våre bedrifter 
får utvilsomt nok å gjøre. Blant annet må over 110 boliger flyttes på grunn av støy.  

- Det er etablert et felles prosjekt i Fosen regionråd, slik at i hvert fall Fosenregionen skal 
nyte godt av etableringen. Også andre store prosjekt tas inn, vindkraft etc. Vi fokuserer på å 
gjøre regionen attraktiv, sammen med fylkeskommunene, fylkesmennene og næringslivet. 

- Vi må komme i gang med strategisk næringsplan for Fosen. Alle kommunene skal gi en selv-
angivelse for hva de ser av muligheter og hva de kan bidra med.  

Orientering: - Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, se presentasjon: Det skjer mye på Fosen, som i sum får 
enorm betydning. Marin verdiskaping antas 6-doblet fram til 2050. Mulig stor vindkraftut-
bygging i regionen er tilrettelagt.   

- Ørland blir det fremtidige strategiske tyngdepunktet i luftforsvaret og militært personell 
ønske å følge med. Det er ingen andre tilsvarende plasser i Norge.  

- Dette krever at vi legger til rette for regionforstørring, at Fosenregionen og Trondheimsre-
gionen smelter sammen. Som fylkeskommune må vi legge til rette infrastruktur etc: Fosen-
vegene blir et løft for Fosen, sammen med bedre veg til Orkanger. Nye hurtigbåter kommer 
januar 2014, reisetid blir redusert og hyppigere avganger/direkte pendlerbåter. Flyruta til 
Gardermoen ønskes mer robust, egen utredning kommer. Også fly til Bodø vurderes. Ekstra 
ferge til Agdenes i 2014, hurtigbåtterminal på Brattøra høsten 2013.  

- Fylkeskommunen vil delta i arealplanarbeidet: Det er etablert en arealgruppe, hvor ”alle” 
stiller opp. Også nedsatt en styringsgruppe for utbyggingen av kampflybasen, med For-
svarsbygg, Ørland, Bjugn og fylkeskommunen, utfordringsdokument er bestilt.   

- Et eget prosjekt utreder kommunesammenslåing. Kommunestyrene inviteres til vedtak i 
okt. 2013. Dersom ja, folkeavstemning i feb. 2014. Sammenslåing kan skje 01.01.2016. 

- Det er en lang rekke næringsaktører som ønsker å komme i dialog. STFK er opptatt av Fosen 
VGS kobles opp, ev med en nasjonal linje med flyfag, krever avtaler med Forsvaret.   

- Vi har utarbeidet annonsene om Trondheimsregionens attraktivitet. Ble bra.  
- Investeringsnivået vil bli stort, og vil fortsett i driftsfasen. Vi må sørge for at mest mulig 

kommer til lokale virksomheter. Et prosjekt om dette er igangsatt med NTFK, Trondheim 
kommune, Innovasjon Norge og NHO. Det skal totalt investeres sikkert 50 mrd. i store byg-
geprosjek i våre områder. Vi kan frykte for at byggepriser generelt vil gå i været.  

Orientering: - Prorektor NTNU Johan Hustad, se presentasjon. (Samarbeid med HiST/SINTEF.) Koordine-
ring vil innebære et opplegg med ”masterplan” på linje med Lillehammer-OL. Eierskap må 
ligge hos fylkeskommunen, forskningsbasert kunnskap vil være viktig. Vi har i dag aktuelle 
utdanningstilbud. Samarbeid med HiST og luftkrigsskolen er etablert, vi skal jobbe videre 
med å skreddersy tilbud, både for ansatte og familie.  

- Kampflybasen blir et utgangspunkt for avansert teknologiutvikling. Sikkerhet og overvåking 
inngår. Det må etableres et leverandørnettverk, arenaklynge og på sikt kanskje et nytt sen-
ter forforskningsbasert innovasjon.  Vi må koble oss opp mot andre aktører for slik forsvars-
teknisk utvikling: Instrumenteringsklyngen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Rau-
foss/Kongsbergmiljøene/AIM Norway og Austråt innovasjon. 

- FoU vil bidra i forhold til regional infrastruktur: Energi, vann og logistikk. Også her er det 
mange aktuelle aktører sammen med NTNU og SINTEF: Vannklyngen i Leksvik, Smartgrid, 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_43-12_2_Kampflybasen_STFK.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_43-12_3_Kampflybasen_FoUs_rolle.pdf
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byggoptimalisering og logistikklandslag NTNU-SINTEF-HiST-HiMolde.  Å legge forskning ut i 
samfunnet (living lab) er populært, aktuelt for Ørland/Bjugn i forhold til ulike tema 

- Vi har relevant erfaring med samarbeid mellom FoU og brukere i mange år, i Raufoss, 
Kongsberg og andre regioner.  Frøya VGS er et nytt og godt eksempel.  

- SINTEF har pekt på at det vil ha betydning innenfor byggevirksomhet og bosetting at en 
samler krefter og ikke blir for fragmentert i forhold til Forsvarsbygg og andre.  

Orientering: - Direktør NiT/leder næringsrådet Berit Rian, se presentasjon. Næringslivet må samarbeide, 
det er vi veldig god på i vår region. Vi har mulighet for vekst i hele storregionen. Det er ikke 
bare bygg og anlegg, ikke minst leveranser av varer og tjenester blir omfattende. Vi må få til 
både vekst i eksisterende bedrifter og nyetableringer, knoppskyting og innflagging.  

- Har vi nok leverandører? Dette må vi bygge opp, også i forhold til drift. I dag kommer 60 % 
av leveransene til Ørland fra utenfor Midt-Norge. FoU-utviklingen vil også være en kilde til 
nye produkter, vi skal være med på både innovasjon og kommersialisering av dette. 

- Suksessen vil avhenge av samhandling næring-kommunene-FoU-frivillige. Gjennom infra-
struktur må vi skape en god bo- og arbeidsregion. Fosenregionen og Trondheimsregionen 
kan markedsføre oss bedre sammen.  

- Vår næringsplan ser på samarbeid mellom offentlig, næringslivet og FoU. Dette er ikke spe-
sifikt for bare Trondheimsregionen, gjelder hele Trøndelag. Positivt at Fosenregionen skal 
igangsette næringsplan, kan kobles opp mot Trondheimsregionens plan. Trondheimsregio-
nen kan bidra, og vi håper at næringslivet på Fosen ønsker dette.  

- Alle parter må samordne seg: Næringslivet selv har i dag en flora av aktører. Vi må ha en 
som holder stafettpinnen for oss. Austråt innovasjon er etablert og kan være en slik aktør. 
STFK har rollen for offenlig samordning, men kommunene må også selv tenke stort, det er 
mer enn nok til alle. NTNU, SINTEF og HiST må etablere en samhandlingsgruppe – de skal 
utgjøre en forskjell i favør av oss i denne saken, men da må de opptre samordnet. 

Orientering: - Fylkesmann Jørn Krog: Statens rolle, se presentasjon. Det blir viktig å parkere janteloven, 
med visshet at det blir nok til de aller fleste. Det har skjedd noe meget bra i Trondheimsre-
gionen med samspill mellom det offentlige, næringslivet og kunnskapsmiljøene, en fored-
ling basert på godfotteori. Trønderne som har vært litt sedat og tilbakelent, har bygd seg 
opp til den regionen som er mest vekstkraftig og attraktiv i landet. I den erkjennelsen er det 
en forventning om at kampflybasen kan bli håndtert slik at den vil gi god regional avkasting.  

- Staten skal se til at aktørene realiserer Stortingets vedtak. Både Forsvarsdepartementet og 
Kommunaldepartementet er blant de viktige sentrale aktørene, sammen med Kunnskaps-
departementet. På regionalt nivå er fylkesmannen aktør, og vil bidra til løsning av alle sam-
funnskonsekvenser som denne saken medfører: Eksempelvis innen landbruk, naturverdier 
og støy. Utgangspunktet er å bidra til at denne utbyggingen blir realisert, men også kom-
munene må i sine planprosesser kjenne sitt ansvar. Det blir ikke enkelt, det er mange x-er.  

- Dette krever tett og godt samarbeid, både i Fosenregionen og med Trondheimsregionen. 
Det må åpnes handlingsrom for å planlegge stort nok – konkurranse mellom kommunene 
kan være sunt – det bør åpnes for mer areal enn det som vil bli utbygd, for at vi skal bli at-
traktiv nok til å bemanne opp alle aktiviteter.  

- Fylkesmannen har bevilget skjønnsmidler til Fosen regionråd til samfunnsanalyse og mar-
kedsføring. Dette haster, vi er allerede på hælene. 

-  Situasjonen utfordrer økonomiske rammer for kommunene, de er ikke i en normalsitua-
sjon. Fylkesmannen vil hjelpe, økonomien må ikke bli det som hemmer for å lykkes. Det blir 
nødvendig å samordnine mot en felles interkommunal arealplanlegging for Ørland/Bjugn. 
All lykke til med kommunesammenslåingen, men pass på at den ikke gir så stor energilekka-
sje at det hemmer de øvrige viktige sakene. Det viktigste er nå samarbeid mellom aktørene, 
koordinering av ressursene og parkering av janteloven. Noe av det beste vi har å by på er 
samhandlingskompetansen som Trondheimsregionen har lyktes med de siste årene.  

Drøfting: - Hauk Paulsen: Hvordan skal vi angripe en slik sak? Halgeir Grøntvedt: Utfordringsdokument 
fra Rambøll m/fl blir et utgangspunkt.  

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_43-12_4_Naringslivet.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_43-12_5_FYlkesmannen.pdf
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- Erling Lenvik: Dette har ringvirkninger langt utover, også for Trondheim, som har analysert 
vekstutfordringene. Knut Fagerbakke: Alle som sitter her vil komme til å bidra på en eller 
annen måte. Trondheim har gjennomført en analyse av hva befolkningsveksten innebærer 
for offentlig tilrettelegging, Ørland kommer i en tilsvarende situasjon. Trondheim kommune 
vil kunne bidra med kunnskapsoverføring angående dette. Halgeir Grøntvedt: 2.000 nye 
innbygger på Ørland tilsvarer 40% vekst. Dette har ingen annen kommune opplevd.  

- Ove Snuruås: Trondheimsregionen har funnet svar sammen, vi utfordres på å trekke sam-
men, og det stiller alle på prøve, i forhold til å samle krefter for hele storregionen. Trond-
heimsregionen har en viktig rolle, som vi må ta. Gunnar Lysholm: Erfaringsmessig vil store 
etableringer føre til bosetting i en stor region, jfr Statoil på Stjørdal.  

- Trond Andersen: Når kunnskapsmiljøene skal forske på nye områder eller etablere nye ut-
danninger trenger vi midler fra Staten og andre aktører. For å få dette på statsbudsjettet 
kreves det politisk håndtverk. Hva skal til for at randsoneaktiviteter finner det interessant å 
flytte hit? Utvilsomt vil kunnskapsmiljøene ha positiv viktig betydning.   

- Stein Ytterdahl: Prosjektet vil bli et internasjonalt utstillingsvindu, internasjonale bedrifter 
og kunnskapsmiljøenes internasjonale nettverk vil ha betydning. Det internasjonale arbei-
det i Trondheim kan vi bidra med – kommunene må gjøre seg internasjonalt attraktiv.  

- Kai Nordset: Har vært med på slike etableringer i andre deler av landet, med blandede erfa-
ringer. Det beste rådet er å begrense aktivitet som bare skal være der i oppbyggingsfasen – 
sats på de som er varig. Hvordan vil fylkesmannen agere når staten selv er byggherre?  

- Jon Hoem: Trondheimsregionen  har fått skjønnsmidler til å utrede offentlig utbyggingsbe-
hov ved stor vekst og utenlandsk arbeidsinnvandring. Begge prosjekt har overføringsverdi 
til Fosenregionen, vi tar gjerne et tett samarbeid. Vår næringsplan stopper ikke på grensen 
til Trondheimsregionen, får dere til en næringsplan for Fosen er vi åpne for samarbeid. 
Etableringen kan også være en inspirasjon til at innflagging kan settes mer på agendaen 
framover – det må vi også kunne stå sammen om. 

- Halgeir Grøntvedt: Vi må sette inn støtet på næringer for drifting etter etableringsfasen, 
som varige vekstimpuls. Forsvaret er en usikker varig aktør, vi må etablere næringsaktivite-
ter utenfor gjerdet, som også har levekraft uten forsvaret. Trond Andersen: Jagerflyene er 
faktisk gårsdagens teknologi, det må bygges forskningskapasitet på alternativ utvikling – her 
ligger det store muligheter, også for varig militær aktivitet.  

  
Vedtak: Etableringen av kampflybase på Fosen vil gi betydelige ringvirkninger for en stor region. 

Konstruktiv medvirkning fra hele Midt-Norge er nødvendig for å sikre best mulig utvikling i 
nærområdet til kampflybasen og i regionen. Trondheimsregionen som tilliggende storbyre-
gion ønsker å bidra aktivt. Vi framhever følgende muligheter spesielt: 

- Trondheimsregionens strategiske næringsplan vektlegger systematisk samhandling mel-
lom FoU-miljøene, næringslivet og det offentlige. Dette vil ha betydning for kampflybase-
etableringen:  
- Trondheimsregionen kan medvirke til at Fosenregionen utvikler egen næringsplan for 

å utnytte og videreføre effekter av Trondheimsregionens næringsplan. 
- Tilrettelegging og utbygging av kampflybasen vil etterspørre kompetanse og andre 

ressurser fra et nasjonalt og internasjonalt marked. De tunge nærings- og kompetan-
semiljøene i storbyregionen må kobles til kampflybaseprosjektet på en optimal måte. 
Det vil gi gjensidige gevinster. 

- Trondheimsregionen vil vektlegge tilrettelegging av gode kommunikasjoner og et godt 
boligtilbud innefor det felles bosettings, arbeids- og servicemarkedet:  
- Tilgang til kultur-, handels- og servicetilbud i Trondheimsregionen er en styrke for 

etableringer i Fosenregionen. 
- Det vil være avgjørende for rekruttering av personale til kampflybasen og arbeidsmu-

ligheter for ektefeller/samboere at det er enkelt å bosette seg i Ørland/Bjugn med ar-
beidsplass i Trondheimsregionen – eller motsatt. 
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- Trondheimsregionen ønsker å styrke markedsføringen av Ørland/Bjugn og Fosenregionen 
som bosettings- og etableringssted ved å knytte markedsføringen også til Trondheimsre-
gionen og Trondheim som storby.  

- Gjennom tettere samhandling ønsker Trondheimsregionen å bidra i løpende konkrete ut-
viklingsprosjekt/saker.  
 

TR 44/12 Tunnel-prosjektet E6 Trondheim-Stjørdal.  

Orientering: - Kjetil Strand orienterte, se presentasjon. E6 Trondheim-Stjørdal har sterk trafikkvekst, og 
EU-krav er toløps tunneler når trafikken overstiger 20.000 kjøretøy. Vi overstiger dette om 
kort tid. KVU anbefaler firefelts veg på strekningen. I NTP 2014-23 ligger tunnelene inne 
med 1,5 mrd, med start i 2017 – dekker to av tre tunneler.  

- Det er gjennomført et forprosjekt for E6 Trondheim-Stjørdal hvor det både er sett på tunne-
lene og fire felt mellom. Forprosjektet viser at firefelts veg er løsbart. Magefølelsen er at 
det bør bygges for 90 km/t, det blir vesentlig mer omfattende dersom det skal være 100 
km/t. Nye tunnelløp vil koste 2,5 mrd, 1 mrd mer enn det som er avsatt i NTP, firefelts-
strekningene i dagen 1,5 mrd. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende tunneler med 
1 mrd, statlige penger over vedlikeholdsbudsjettet.   

- En regneøvelse viser at dersom en er villig til 50/50 med bompenger kan alt være realisert i 
løpet av en tiårsperiode. E6 øst er nedbetalt i 2020, det kan gi muligheter dersom det er lo-
kale ønsker, og at planarbeidet intensiveres. Kunne lagt fram en proposisjon i 2015-16, og 
byggestart i 2017. Ferdig inklusive rehabilitering i 2023. Vi vil oppnå rasjonell og kontinuer-
lig utbygging, og vi kan beholde vår organisasjon. Fordelen vil være store – men da må be-
gynne å jobbe med dette politisk lokalt. Vegvesenet er beredt til å være med. 

Drøfting: - Johan Arnt Elverum: Vi må regne med at statlige penger kommer, og E6-øst vil være ferdig i 
2020. Dette gir et godt utgangspunkt for full utbygging raskt.  Det vil bli en uholdbar tra-
fikkøkning dersom bommene tas ned. Jeg tror løpet er lagt og konklusjonen er klar. Dette 
bør ikke påvirke andre vegprosjekt i Trøndelag. Kjetil Strand: Bompengene bør bidra til full 
utbygging med nedbetaling over vesentlig kortere tid enn 15 år. Om staten blir med på det 
tredje tunnelløpet er usikkert, her vil politisk trykk framover ha betydning. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 45/12 Oppfølging av Trondheimsregionens uttalelse til NTP 2014-23 angående E6 Tonstad-

Jaktøyen 

Fra møtet:  - Erling Lenvik orienterte om arbeidsutvalgets utgangspunkt for å presisere dette punktet. 
- Jon P Husby: Det er viktig for Trondheimsregionen at vi får dette på plass, og staten må ta 

sin del. Miljpakke 2 skulle vært behandlet i Stortinget i juni 2011, nå er vi to år forsinket. 
Om vi er uenig om fordeling av bompenger, så er vi fullstendig enig om totalbeløpet, og alle 
er helt enig om finansieringen av Tonstad-Jaktøyen. Staten må følge opp sin del. 

Vedtak: Trondheimsregionen viser til sin uttalelse til NTP 2014-23 vedtatt 15. juni 2012, oversendt til 
Samferdselsdepartementet i brev datert 28.06.2012. 

 Kommunene i Trondheimsregionen vil understreke betydningen av at det sikres tilstrekkelig 
statlig finansiering for E6 Tonstad-Jaktøyen i NTP 2014-23. En stor del av bevilgningen må 
komme i første fireårsperiode for å sikre rask utbygging.  Med nytt momsreglement innebæ-
rer dette 2,1 mrd kr i statlig andel til Miljøpakken. Minimum 1 mrd av beløpet må komme i 
første periode (2014-kroneverdi).  

 E6 Tonstad-Jaktøyen er en del av Miljøpakke 2. Trondheimsregionen vil understreke at retti-
dig gjennomføring av Tonstad-Jaktøyen er avhengig at Miljøpakke 2 vedtas av Stortinget se-
nest i juni 2013. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_44-12_SVV_E6_Stjordal_Trondheim.pdf
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TR 46/12 Oppfølging av vår uttalelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune angående fv. 704. 

Fra møtet: - Erling Lenvik orienterte om grunnlaget for innstillingen til vedtak.  

Vedtak: Det vises til Trondheimsregionens brev til STFK datert 21.12.2011, med følgende vedtak fat-
tet i Trondheimsregionens møte 09.12.2011:  

 ”Trondheimsregionen vil framheve at IKAP peker ut Tulluan som et av de viktigste regio-
nale næringsarealene, et område som i liten grad berører dyrka mark. Utnytting av Tul-
luan krever bedre vegadkomst enn dagens fv 704. Ut fra dette, og i henhold til vedtatt 
samferdselspolitisk fundament, ber Trondheimsregionen om at finansiering av tilfredsstil-
lende forbedring av fv 704 ivaretas i fylkesplanperioden 2014-19.” 

 Bystyret og Fylkestinget har nå vedtatt at det kan etableres punkter for bompengeinnkreving 
for dette prosjektet som del av bomsystemet i Miljøpakkens trinn 2. Klæbu kommune har 
sluttet seg til en slik bomfinansiering. Trondheimsregionen vil igjen framheve at Tulluan-
området framstår mer og mer som et svært viktig næringsareal for å ivareta vekst og utvik-
ling i regionen, og at dagens vegstandard er det største hinderet for rask utbygging av 
næringsarealet. Trondheimsregionen er derfor svært opptatt av at forbedring av fv 704 må 
ha høy prioritet med rask framdrift. Tulluan berører i liten grad landbruksinteresser. En in-
vestering i fv 704 er derfor også en investering for å redusere omdisponering av dyrka mark i 
regionen. 

 

TR 47/12 Orientering: Framdrift i IKAP-rulleringen 

Orientering:- Besøk i alle kommunene har vært opplysende og interessant. Det er et spennende mål at 
Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig utbygging. Vi skal 
bygge videre på det arbeidet som er gjort. Rulleringen skal oppdatere prognoser og be-
hovsanalyser. Vi skal styrke og forbedre retningslinjene. Det kan komme inn nye tema.  

- Vi vil legge et langsiktig tidsperspektiv til grunn, men dimensjonering blir for en 12-
årsperiode slik at det blir håndterbart i forhold til kommuneplanleggingen.  

- Behov for store næringsarealer skal oppdateres, boligbyggingen skal analyseres med sikte 
på nok boligbygging i forhold til veksten. Blant annet har arbeidsinnvandrere andre bolig-
behov som sammen med aldersutviklingen gir endrede boligbehov. Også areal til offentlige 
tjenester skal belyses. Vi ønsker å få fart på boligbyggingen samtidig som vi tar vare på alle 
flotte kvaliteter i regionen. 

- Det tas sikte på å legge fram planprogram i rådmannsforum og AU, så høring i kommunene 
før vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013. Målet er å ha utkast til IKAP-2 
klart til behandling tidlig i 2014. Det tilrettelegges for løpende medvirkning.  

Fra møtet: - Jorid Jagtøyen: Melhus starter på tirsdag med arbeidsmøte i formannskapet. Erling Lenvik: 
Det oppfordres til tilsvarende prosesser i alle kommunene. 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

TR 48/12 Andre orienteringer  

Fra møtet: Daglig leder orienterte: 

Samfunnssikkerhet/beredskap:  
- Samling med ansvarlige i kommunene er fastsatt til 13. desember 2012. 
Konferanse om areabruk/jordvern i regionen 14.02.2013:  
- Trondheimsregionen deltar i et samarbeid med fylkesmannen (landbruks- og miljøavdeling-

en), fylkeskommunen, bondelaget og Trondheim kommune. Programmet begynner å bli 
klart og sendes ut – vi prøver å få det kostnadsfritt for deltakerne. Marit Arnstad kommer, 
vi jobber fortsatt for å få miljøvernministeren med. 

Retningslinje for samordning mellom politiske nivået i Trondheimsregionen og næringsrådet 
- Skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR 16/10. 
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Handlingsplan for næringsplan 2013:  
- Denne evalueringen kan sees i sammenheng med at Næringsrådet vedtar forslag til hand-

lingsplan for 2013 i møte 19.12.2012. I henhold til gjeldende retningslinje legges handlings-
planen fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum, det forutsettes at 
saken kommer i Trondheimsregionen-regionrådet i møte 01.02.2013.  

Trondheimsregionens brev til regjeringen om pilegrimssatsing.  
- Vi sendte brev underskrevet av alle ordførere. Vet ikke om det har hatt betydning, men 

permanent pilegrimssenter i Trondheim er nå på plass.  Pilegrimssatsingen omfatter mer 
enn senteret, vi vil følge med framover. 

Bilag Natt&dag:  
- Trondheimsregionen deltok sammen med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og 

NHO som samarbeidsparter for bilag om rekruttering av arbeidskraft i regionen. Anser re-
sultatet som vellykket, det hevdes at 20.000 studenter leser Natt&dag. Ser ikke bort fra at 
vi kan bruke dette mediumet også videre framover. 

DN-bilag om stedsutvikling:  
- Det skal utgis et bilag i Dagens Næringsliv samordnet med konferanse om byer og tettste-

der arrangert av MD/KRD i desember. Trondheimsregionen forbereder en 1-siders annonse 
i bilaget hvor vi framhever Sjøgangen som prosjekt for sammenkobling av regionen – og 
som kollektivknutepunkt i den suksessfulle veksten i Trondheimsregionen.  

Søknader om skjønnsmidler fra Trondheimsregionen:  
- Det er innsendt tre søknader om skjønnsmidler fra Trondheimsregionen, angående hen-

holdsvis offentlige utbyggingsbehov, konsekvenser av utenlandsk innflytting og Trond-
heimsregionen som politisk verksted. Vi fikk skjønnsmidler til de to første, vi bør uansett 
også følge opp også Trondheimsregionen som politisk verksted, IKAP-prosessen er aktuell.  

 
 

TR 49/12 Eventuelt 

Fra møtet: - Det var ikke saker til eventuelt. 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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Uttalelse til Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, del 1: Utfordringer  

 
På bakgrunn av eposter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Trygve Gudde utsendt 07.12 og 

19.12.2012, og samtale med Odd Moldestad, gir Trondheimsregionen følgende administrative 

uttalelse til høringsutkast del 1: Utfordringer. 

Trondheimsregionens viser til tidligere uttalelse til planprogrammet datert 02.11.2012, spesielt 

påpekingen av at det i Regional transportplan ikke ble tatt opp tilstrekkelig en samlet 

gjennomgang og strategiske prioritering av de ulike KVU-ene som er framlagt. For eksempel 

prioritering mellom bane og veg og en samlet prioritering av tiltak på E6 gjennom fylkene. Jfr. 

at det nå er framlagt KVU både for strekningen Trondheim-Steinkjer og Melhus-Oppland som 

så langt ikke er vurdert i sammenheng. Videre at vi påpekte at bytransport er lite omtalt i 

foreliggende utredninger i regional transportplan. 

Det er uheldig at transportplan for Sør-Trøndelag del 1 Utfordringer etter det vi kan se ikke 

omtaler stamveger/riksveger og heller ikke i nevneverdig grad jernbanens plass i det totale 

transporttilbudet.  

Figuren på forsiden er en billedgjøring av at utgangspunktet er for snevert. Fylkesvegene står 

isolert, og er ikke satt i sammenheng med stamveger/riksveger, som mangler helt i figuren. 

Buss og hurtigbåt er inne i sirkelen for kollektivtrafikk, mens Trønderbanen (Intercity) ikke er 

inntatt. Selvsagt skal Trønderbanen være en del av kollektivnettet helt på linje med buss og 

hurtigbåtene, ulikt ansvar mellom fylkeskommune og stat må være uvesentlig. Så kan andre 

båtruter og tog til andre regioner være i den stiplede sirkelen. Med det utgangspunktet som 

figuren signaliserer, må vurderingene videre bli mangelfull.  

Det andre metodiske hovedankepunktet er at prioriteringen av tiltak bare utredes i forhold til 

mål for effektivitet, tilgjengelighet og sikkerhet, mens mål for klima, miljø og regional utvikling 

ikke skal utredes. Når planarbeidet tar mål av seg til å ha vinkling på veg/kollektiv sett i 

sammenheng, blir analysen svært mangelfull når mål for spesielt klima og regional utvikling 

ikke inngår. Det vises til nasjonale føringer gitt i klimameldingen og regjeringens 

forventningsdokument til fylkeskommunenes og kommunenes planstrategier, hvor arealbruk 

og anlegg for å redusere transport generelt og biltransport spesielt er et hovedutgangspunkt.  

Ett konkret eksempel som belyser noe av dette kan være fv 704 til Klæbu. 

Hovedargumentasjonen for å prioritere 704 er å forbedre tilgjengeligheten til store mulige 

næringsarealer på Tulluan, noe som har avgjørende regional betydning. Tulluan berører ikke 

landbruksjord, klarer vi ikke å gjøre Tulluan attraktivt nok, vil alternativene ha vesentlig større 

negativ miljøeffekt.  Vi konstaterer at fv 704 så langt ikke er omtalt i utfordringsdokumentet. 

Egen uttalelse fra Trondheimsregionen-regionrådet i møte 07.12.2012 er oversendt STFK, og 

vi forutsetter at dette blir hensyntatt i det videre arbeidet med transportplanen: 

 
 

Sør-Trøndelag fylkeskommune  

 

Postboks 2350 Sluppen 

N-7004 TRONDHEIM 
 

 

 

    

Vår Saksbehandler Vår ref.  Deres ref. Dato 

    Jon Hoem 12/52004-6 (22311/13) 
oppgis ved alle henv. 

 31.01.2013 
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Vedtak: Det vises til Trondheimsregionens brev til STFK datert 21.12.2011, med følgende vedtak fattet i 
Trondheimsregionens møte 09.12.2011:  

 ”Trondheimsregionen vil framheve at IKAP peker ut Tulluan som et av de viktigste regionale 
næringsarealene, et område som i liten grad berører dyrka mark. Utnytting av Tulluan krever 
bedre vegadkomst enn dagens fv 704. Ut fra dette, og i henhold til vedtatt samferdselspolitisk 
fundament, ber Trondheimsregionen om at finansiering av tilfredsstillende forbedring av fv 704 
ivaretas i fylkesplanperioden 2014-19.” 

 Bystyret og Fylkestinget har nå vedtatt at det kan etableres punkter for bompengeinnkreving for 
dette prosjektet som del av bomsystemet i Miljøpakkens trinn 2. Klæbu kommune har sluttet seg til 
en slik bomfinansiering. Trondheimsregionen vil igjen framheve at Tulluan-området framstår mer og 
mer som et svært viktig næringsareal for å ivareta vekst og utvikling i regionen, og at dagens 
vegstandard er det største hinderet for rask utbygging av næringsarealet. Trondheimsregionen er 
derfor svært opptatt av at forbedring av fv 704 må ha høy prioritet med rask framdrift. Tulluan 
berører i liten grad landbruksinteresser. En investering i fv 704 er derfor også en investering for å 
redusere omdisponering av dyrka mark i regionen. 

Trondheimsregionen ønsker at tilfartsparkering blir prioritert tungt i planarbeidet, og vil 

signalisere at vi ønsker samarbeid om dette gjennom IKAP-revisjonen som nå er igangsatt. 

Gang-sykkelveger fra nabokommunene inn til og gjennom Trondheim er et viktig tema som 

må tas bredere opp. I randkommunene er også gang/sykkeltraseer inn til tilfartsparkeringen et 

nødvendig tema. 

Vi har også stor bekymring for framdriften for logistikknutepunkt, samferdselsministeren 

signaliserer at det ikke vil bli prioritert lokalisering i NTP-forslaget. Her må Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og Trondheimsregionen gjøre felles front for å få prosessen raskt videreført 

med sikte på endelig avklaring, jfr uttalelser til NTP 2013-24 og vedtak i fylkestinget 

25.04.2012 om regional transportplan som gir klare føringer for dette. 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jon Hoem 
daglig leder 
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Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - Handlingsplan 2013-2014     
Behandlet næringsrådet 23.01.2013, rådmannsforum 04.02.3013, redigert utgave, datert 19.02.2013 

 
Ansvarsforhold/prosess: 
Trondheimsregionen-regionrådets reviderte retningslinjer for samordning 
mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og Næringsrådet: 
 
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for 

gjennomføring av tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional 
strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge pprosess med innhenting av 
innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  

2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via 
rådmannsforum. 

3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-
regionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering 
av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av 
Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

4.  Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom 
at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og 
FoU-miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig 
om handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 

 

Rammer fra utviklingsplanen 2013-16: 

Utviklingsplanen for Trondheimsregionen 2013-16 fastsetter følgende mål for 
programområde P1: Strategisk næringsutvikling: 
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med 

næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal 

gi vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

 

I henhold til Utviklingsplanen er det for 2013 avsatt 4,3 mill til arbeidet med 
Strategisk næringsplan, med følgende tilleggskommentar: Vedtatt næringsplan 
omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at 
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er 
avsatt fondsmidler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

 

HANDLINGSPLAN 2013-2014 
 
Handlingsplan for 2013-2014 er basert på innspill fra kommuner, næringsliv og 
FoU institusjonene. Ikke avsluttede tiltak for foregående plan er videreført inn i 
planen for 2013-2014. Dette er ingen statisk plan. Tiltak evalueres fortløpende og 
kan bli tatt ut før utgangen av 2014, samt nye tiltak kan bli tatt inn i løpet av 
perioden. I henhold til retningslinjens siste punkt skal slike endringer 
rapporteres.  
 
 

Overordnet mål 

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare 
vår andel av befolkningen i 2020. 

 
 
Delmål og tiltak 

Det overordnede målet er delt opp i seks delmål. Handlingsplanen består av 
konkrete tiltak som skal bidra til måloppnåelse for hvert enkelt delmål. Det er 
utviklet indikatorer for hvert tiltak og det angis hvem som er hovedansvarlig for 
tiltaket og hvem som er samarbeidspartnere. 
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 1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og 
utdanningsinstitusjonene  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 1.1:  
Forskere ut i bedrift 

 
Bedrifter i alle kommuner har hatt besøk av forskere 
med tanke på etablering av FoU prosjekter 
4 nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU 
miljøer og næringsmiljøer/bedrifter i regionen 
etablert 

 
Trondheimsregionen 

FoU institusjonene 
Klyngene 
Automatiseringsnettverket i Midt-Norge 
Næringsalliansen 
VRI Trøndelag 
Kommunene 

2013 1.2: 
Studenter ut i bedrift 

 
Praksisordning etablert ved HiST og NTNU 
Flere oppgaver fra Trondheimsregionen liggende på 
Ideportalen.no 

 
Trondheimsregionen 

FoU miljøene 
Næringsalliansen 
Ideportalen 
VRI Trøndelag 

2013 1.3: 
Legge til rette for å utvikle 
klyngeinitiativ med tette koblinger til 
FoU miljø 

 
FOU-utgifter og FoU-årsverk i næringsklyngene øker  
 

 
Trondheimsregionen 

Utviklingsselskaper 
Næringsalliansen 
FoU institusjonene 
Innovasjon Norge 
VRI Trøndelag 

2013 1.4: 
Tiltrekke FoU basert virksomhet til 
kommunene 

 
Relasjoner fra kommunene til FoU miljøene etablert 
Lokale strategier og tiltak for synliggjøring mot 
aktuelle virksomheter etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
Kommunene 
Innovasjonssenter Gløshaugen 
FoU institusjonene 

2013 1.5: 
Øke forståelsen for hvordan næringsliv 
og kommuner kan etablere 
samarbeidsrelasjoner med våre FoU 
miljøer 

 
Etablere felles arenaer for å diskutere konkrete 
prosjektsamarbeid 

 
Trondheimsregionen 

 
FoU institusjonene 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 1.6: 
Bidra til realisering av byggeprosjekter 
viktige for fremtidig utvikling av våre 
FoU miljøer.  

 
Felles regional enighet og påtrykk for realisering av 
større byggeprosjekter viktig for FoU miljøenes 
utvikling 

 
Trondheimsregionen 

 
FoU institusjonene 
Kommunene 
Næringsalliansen 
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2. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på 
områder hvor det er betydelige marked  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 2.1: 
Etablere lokale triple helix forum som 
har fokus på næringsutvikling 

 
Operative Triple Helix forum etablert i alle 
kommuner 

 
Kommunene 

Næringsforeningene 
Utviklingsselskaper 
Ressursentre VGS 
Trondheimsregionen 

2013 2.2: 
Etablere en halvårlig felles møteplass 
for næringsapparat i kommunene, 
næringsforeningene lokalt og FoU-
miljøene med fokus økt samhandling 
om Strategisk næringsplan 

 
Møteplass etablert og gjennomført halvårlig 

 
Trondheimsregionene 

 
Kommunene 

2013 2.3: 
Få til bedre samordning i regionen av 
bransjevise satsinger Mange aktører 
jobber med de samme tingene, uten at 
en nødvendigvis vet hva de andre gjør. 

 
Kun en aktør som tar førerposisjon pr satsing, i 
samarbeid med øvrige aktører 
Faste informasjons/kommunikasjonsrutiner er 
etablert. 

 
Trondheimsregionen 

 
Bransjeorganisasjonene 
Acess Mid-Norway 
MOLGA 
VRI Trøndelag 

2013 2.4: 
Trondheimsregionen skal bidra til å få 
mer aktive næringsforeninger i 
regionen 

 
Flere foreninger er etablert med operative ressurser 

 
Næringsalliansen 

Trondheimsregionen 
Kommunene 

2013 2.5: 
Utvikle et tettere samarbeid i 
næringsforeningene om felles 
næringspolitiske saker av 
regional/nasjonal betydning 

 
At felles næringspolitiske saker for perioden er 
avklart med plan for gjennomføring 

 
Næringsalliansen 

 
Trondheimsregionen 
Kommunene 

2013 2.6: 
Posisjonere regionens landbruk inn 
mot større midtnorsk satsing på 
bioøkonomi i VRI Trøndelag 

 
Konkrete prosjekter med deltagelse fra regionene 
etablert 

 
Trondheimsregionen 

FoU institusjonene 
VRI Trøndelag 
Kommunene 
Landbruksorganisasjonene 

2013 2.7: 
Igangsette prosjekt ”Smartere 
bygging” med formål å effektivisere 
byggeprosessen 
 

 
Prosjekt etablert og igangsatt 

 
Trondheimsregionen 

 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
Byggenæringen 
Kommunene 
FoU miljøene 
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2013 2.8: 
Bidra til tettere koordinering av 
regionens aktører for å få 
næringsmessig effekt av regional og 
nasjonal satsing på velferdsteknologi.  

 
Igangsatt konkrete prosjekter i regionen med mål 
om å utvikle nye løsninger med lokale leveranser. 
Kommunene deltar som levende laboratorier for å 
få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving av nye 
teknologi/løsninger 

 
Trondheimsregionen 

 
Helseklyngen 
MedITNOR 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 2.9: 
Utvikle samarbeid med relevante 
aktører om næringsutvikling knyttet til 
kampflybase Ørland 

 
At konkrete prosjekt sammen med Fosen er etablert 

 
Trondheimsregionen 

Kommuner på Fosen 
Næringsliv på Fosen 
Næringsalliansen 
FoU miljøene 
HNOs leverandørutviklingsprosjekt 

2013 2.10: 
Trondheimsregionen skal bistå FoU 
miljøene med å koble regionale 
næringsaktører inn mot de 
utdanninger hvor det ønskes regionale 
koblinger 

 
At regionale koblinger er etablert 

 
Trondheimssregionen 

 
FoU miljøene 

 
 

3. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 3.1: 
Politikere ut i bedrift 

 
Kommunestyrepolitikere på bedriftsbesøk minst 1 
gang pr år 

 
Kommunene 

 
Trondheimsregionen 
Næringsforeningene 

 
 

4. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en bedrift  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 4.1: 
Få ned saksbehandlingstid 
bygge/reguleringssaker 

 
Alle kommuner skal være blant de 25% beste av 
sammenlignbare kommuner 

 
Trondheimsregionen 

 
Kommunene 
Fylkesmannen 

2013 4.2: 
Kompetanseheving 1. linje 
tiltaksapparatet 

 
Medarbeidere som har deltatt i 
kompetansehevingstiltak. 

 
Trondheimsregionen 

NTNU 
BI 
Forskningsrådet 

2013 4.4: 
Entreprenørskapstilbud til elever og 
studenter 

 
Andelen elever/studenter som har tilbud øker 

 
Kommunene 
FoU institusjonene 

 
Trondheimsregionen 
Ungt Entreprenørskap 
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2013 4.5: 
Flere lærere tar videreutdanning i 
entreprenørskap 

 
Kurstilbud utvikles og gjennomføres årlig 

 
Kommunene 

 
HiST 
Trondheimsregionen 

2013 4.5: 
Rullering av Interkommunal arealplan 

 
Plan rullert 
Tilstrekkelig næringsareal avklart 

 
Trondheimsregionen 

 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 4.6: 
Få på plass selskapsetableringer som 
skal videreutvikle avklarte IKAP 
områder 

 
Utviklingsselskaper for avklarte IKAP arealer etablert  

 
Kommunene 

 
Trondheimsregionen 
Private eiendomsaktører 

2013 4.7: 
Studentkonkurranse videreutvikling 
eksisterende virksomhet 

 
Konkurranse etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
Ideportalen 
FoU institusjonene 

2013 4.8: 
Støtte opp om det studentdrevne 
initiativet Vektorprogrammet, hvor 
frivillige realfagsstudenter fra NTNU 
stiller som mattehjelp 

 
Vektorprogrammet er veletablert med forutsigbar 
finansiering 

 
Kommunene 

 
Vektorprogrammet 
Kommunene 

2013 4.9: 
Etablere et tett samarbeid med NHOs 
leverandørutviklingsprosjekt 

 
Samarbeid om konkrete prosjekter etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
NHO 
Kommunene 

 
 

5. Delmål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav 

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 5.1: 
Regionens potensielle rolle i de 
nasjonale kunnskapsnavene olje/gass, 
maritim og marin skal avklares og det 
skal legges en langsiktig plan for 
hvordan styrke Trondheimsregionens 
posisjon 

 
Rolle avklart og strategi for styrking av regionens 
posisjon er lagt 

 
Trondheimsregionen 
 

 
FoU institusjonene 
MOLGA 
Bransjeorganisasjoner 
Kommunene 

2013 5.2: 
Det skal identifiseres spissinger innen 
området ”Kommersialisering av 
teknologi” hvor regionen bør kunne ta 
posisjon nasjonalt/internasjonalt, samt 

 
Spissinger avklart og strategi for styrking av 
regionens posisjon er lagt 

 
Trondheimsregionen 

 
FoU institusjonene 
Kapitalmiljøene 
Kommunene 
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legge plan for hvordan regionen skal 
oppnå dette 
 
 

6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge 

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 6.1: 
Øke oppslutning om Trøndelagsdagen 
som koblingsarena for studenter og 
regionens næringsliv 

 
Dagen etablert som den viktigste regionale 
næringslivsdag med bred deltagelse fra FoU og 
næringsliv 

 
Næringsforeningen i 
Trondheim 

Trondheimsregionen 
Næringsalliansen 
FoU institusjonene 
Studieby1 

2013 6.2: 
Trondheimsregionen skal ha en 
velfungerende lavterskel 
informasjonstilbud til 
arbeidsinnvandrere 

 
Flere utenlandske arbeidstakere velger å bli i 
regionen 

 
Trondheimsregionen 

Kvalifiseringssenter for innvandere i TK 
Øvrige kommuner 
NAV 
Voksenopplæringen 
Arbeidstilsynet 
Skatteetaten 
Politiet 
IMDi 

2013. 6.3: 
Et tilpasset norskundervisingsopplegg 
for partnere til høykompetente 
arbeidsinnvandrere etableres i løpet av 
høsten 2013 

 
Tilbud etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
NTNU 
NAV 
Næringsforeningen 

2013 6.4: 
Sikre topp kompetente innvandrere 
relevante stillinger via programmet 
Global  Trainee 

 
Praksisordning etablert 

 
Trondheimsregionen 

 
NHO 

2013 6.5: 
Det igangsettes arbeid med en 
mediekampanje våren 2014, for å øke 
bo-, etablerings- og investeringslyst i 
Trondheimsregionen. 

 
Kampanje igangsatt  

 
Trondheimsregionen 

Kommunene 
STFK 
Næringsalliansen 
NHO 
Private aktører 
Omliggende regionråd/programmer 

2013 6.6: 
Database/måleindikatorer på status 
for arbeidet med Strategisk 
næringsplan 

 
Database er etablert og oppdateres annen hvert år  

 
Trondheimsregionen 

 
Næringsalliansen 
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